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Stowarzyszenie Mieszkam Obok zostało powołane, aby 
propagować idee samorządności. Jesteśmy, aby reagować 
na problemy naszej lokalnej społeczności. Jeżeli chcecie 
wesprzeć naszą działalność, prosimy  
o dobrowolne wpłaty na konto stowarzyszenia:  
24 1600 1462 1833 9410 0000 0001. 
Możecie nas znaleźć na Facebooku:  
facebook.com/Mieszkam-Obok
Tel. 574 763 801 (Piotr Sękowski) 
www.mieszkamobok.pl
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Uszczęśliwianie na siłę
Kimże jest ten, który wie czego chcemy, lepiej 

niż my sami? Kto uzurpuje sobie prawo do 
decydowania za nas o nas. Pierwsze słowo  jakie się 
ciśnie na usta to – despota. W Legionowie od dawna 
jest tak, że rządzący wiedzą lepiej, co dla nas jest 
lepsze. I podejmują decyzje. Ogromny dworzec, 
którego utrzymanie kosztuje miasto ponad milion 
złotych rocznie. To pieniądze z naszych podatków. 
Czy ktoś nas zapytał, czy chcemy je w ten sposób 
wydać? Nie! Zadaszenie lodowiska (podkreślmy 
zadaszenie, a nie wybudowanie hali ze sztucznym 
lodowiskiem), które wydrenuje miejską kasę  
o kolejne kilka milionów, a przedłuży użytkowanie 
lodowiska o... miesiąc. I znów nie mamy nic 
do gadania. A co z przeprawami kolejowymi, 
których plany, jak pokazały ostatnie konsultacje, 
były sporządzone na kolanie. Szybko, byle „coś” 
pokazać jeszcze przed wyborami samorządowymi. 
Lekcją współzarządzania miastem mogłoby być 
wprowadzenie budżetu obywatelskiego.  To my 
zadecydowalibyśmy, co jest potrzebne i przydatne 
naszej lokalnej społeczności. Wadze Legionowa 
są temu przeciwne. O pozory trzeba jednak dbać. 
Stąd wymyślono inicjatywę lokalną, w całości 
uzależnioną od władzy. Wypowiadać mogą się 
wszyscy, ale to prezydent zadecyduje, kto i na 
co dostanie dofinansowanie.  Bo przecież on wie 
najlepiej, co jest dla nas dobre! Dość! Nie godzimy 
się już na takie traktowanie.  

Robienie czegoś pod publiczkę, na 
pokaz, żeby tylko było głośno, czy też 
nieuzasadnione wydawanie miejskich 

pieniędzy, byle tylko pozyskać 
wyborców To od wielu lat metoda 
władz Legionowa na oszukiwanie 

mieszkańców i utrzymanie władzy.  
.

Andrzej Stanisław 
Kalinowski

Na 39. Dni Legionowa przybyło wiele osób. Swoje stoisko wystawiło  
również Prawo i Sprawiedliwość. I było ono oblegane. Przy kiełbaskach  
i grochówce wywiązywały się naprawdę ciekawe rozmowy o problemach 
miasta. O tym, co boli lub cieszy mieszkańców. A jak było u konkurencji? 
Zainteresowanie ofertą Platformy Obywatelskiej, Porozumienia Samorządo-
wego, czy stowarzyszenia My Mieszkańcy – nikłe. Czemu? Bo ta oferta jest 
po prostu słaba.

Konrad Michalski 

Gospodarka 
nieruchomościami
W ostatnim czasie można zaobserwować zintensyfikowane działania legionowskich władz,  skutkujące 
oddawaniem w długoletnią dzierżawę nieruchomości miejskich. Dotyczy to przede wszystkim 
należących do miasta działek, lokali i budynków, których miasto pozbywa się lekkomyślnie na okres 
do 20 lat, często nie zachowując nawet trybu przetargowego.     
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Leszek  
Smuniewski

Kto zadba o miejskie trawniki?

Mamy wyjątkowo ciepłe lato. Dodatkowo lato to zaczęło się już 
tak naprawdę… na wiosnę. Cały maj był wyjątkowo gorący. 

Spowodowało to z jednej strony przesunięcie okresu wegetacyjnego 
roślin o co najmniej dwa tygodnie, a z drugiej strony doskwierającą 
suszę. I ta susza daje się we znaki w Legionowie nie tylko ludziom, 
ale przede wszystkim roślinności. Przechodząc do meritum – trawniki 
pomiędzy legionowskimi blokami są w iście tragicznym stanie. 
Najczęstszy wygląd to pożółkła trawa lub całkowity jej brak i tumany 
piasku. Wystarczy raz przejść po tym w czystych butach, by od razu 
je zakurzyć. Kiedy powieje silniejszy wiatr i unosi piasek, to trudno 
oddychać i w ogóle się poruszać.

Nie od dziś wiadomo, że samorządowe władze lokalne żyją  
w doskonałej komitywie z zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Nie ma więc sensu tutaj rozstrzygać, kto bardziej powinien zadbać  
o miejską zieleń (w okresie suszy chyba raczej powinno się to nazywać 
„miejska żółć”). Wysuszone i niezadbane trawniki na pewno nie są 
dobrą wizytówką Legionowa, które zdobywa ponoć rozliczne nagrody 
i zbiera pochwały. Nie jest ważne, kto bardziej powinien zadbać  
o roślinność – prezydent miasta czy prezes SML-W. No, chyba, że obaj 
mają inne priorytety, np. zakup mieszkań lub działek po okazyjnych 
cenach.

Może brak nawadniania wynika z innych bardziej prozaicznych 
przyczyn, takich, jak ceny wody? A ta jest w Legionowie 
rzeczywiście jedną z najwyższych. Ten temat poruszany był już  
w jednym z poprzednich numerów Mieszkam Obok. Kwestia 
obniżki cen za wodę powinna z całą mocą zostać poruszona  
w naszej legionowskiej debacie publicznej. Z korzyścią dla ludzi… 
i dla miejskich trawników.
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Gospodarka nieruchomościami
Podobnie jest w miejskiej spółce. W chwili powołania do życia 
KZB otrzymała majątek warty blisko 200 mln zł (w tym budyn-
ki  legionowskich szkół i przedszkoli). W akcie założycielskim  
miejskiej spółki jest zapis, że decyzję o sprzedaży przekazanego 
(choć nadal gminnego) majątku podejmuje prezydent miasta,  
będący jednoosobowym zgromadzeniem wspólników spółki.  
Korzystając z tego kontrowersyjnego uprawnienia, prezydent  
blisko 3 lata temu wyraził zgodę na bezprzetargową sprzedaż działki 
wartej 1 000 000 zł.

Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje, że podej-
mowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy w szczególności 
nabywania, zbywania, jak również ich wydzierżawiania lub wynaj-
mowania na czas dłuższy niż 3 lata należy do wyłącznej właściwości 
rady. Przepisy o gospodarce nieruchomościami określają, że obrót 
miejskim dobytkiem odbywać się powinien w drodze przetargu. 
Nawet w statucie gminy Legionowo widnieje zapis wskazujący, iż 
zarządzanie mieniem gminnym i jego ochrona powinny być wyko-
nywane ze szczególną starannością.

Ciężko jednak w legionowskich realiach mówić o szczególnie sta-
rannej ochronie mienia gminnego. W przypadku KZB prezydent 
tak przebiegle zredagował akt założycielski spółki, że sam siebie 
ustanowił jedynym decydentem, do tego pozbawionym jakiejkol-
wiek kontroli w zakresie zarządzania wielomilionowym majątkiem. 
Uzasadnione wątpliwości budzi także częste unikanie przetargów 
otwartych przy sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości. Trzeba 
przyznać, że legionowski ekspert od nieruchomości doskonale wie, 
gdzie robić najlepsze interesy.

Katarzyna  
Skierkowska- 

Pacocha


